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Pazkoaldiko abestiak 
Zipristintzean: 
Zure saihets irekiari, Kristo, 
Biziaren ur-iturria dario 
honetxek dau munduko 
pekatu guztia garbitzen 
eta bizitzea barriztatzen. 

Hobenak dau gizakia menperatzen 
eta Kristok bere Arnasaz salbatzen; 
salbamen-iturrira abia gaitezen: 
iragarri daigun bizia ozen. 

 
Pazko ALELUIA: 

 
 
Jaunartzean: 
 
Gurekin egon, gurekin, Jauna, behar dogu-ta hitzegin: 
heldu da gaua, ilun-iluna. Gurekin egon, gurekin! 
 

Zertaz diharduzue hitz egiten bide guztian bihotz ilun? 
Hara, Jerusalenen gertatuaz: Jesus hil dela, harainegun. 
 

Kristok behar zituen jasan behar horreik guztiok jasan behar. 
Biztu ta halan eiten ospean sar betiereko ospean sar. 
 
Jesus Nazaretarra hitzez t'egitez profeta handi agertu zen 
apaiz t´agintariek, kondenatuz, gurutzean hil egin zuten. 
 
Bai zuek buru gogor zaretela profeta hitza sinisteko 
Mesiak guzti hori jasan behar zuen, aintzara iristeko. 
 
Ez al geneukan sutan gure barrua, idazleena azaltzean? 
Ta berehala jaikiz, Jerusalema itzuli ziren, itzuli. 
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(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
R/. Bizi da Jauna, bizi da!  
Bizi da Jauna, bizi da! 
Bizi da, bizi da, bizi da Jauna, 
bizi da gure artean! (bir) 
 
Pazko goizean hutsik dago hilobia. 
Biztu da Kristo, biztu, 
gure eguzkia: nagusi da argia! R/. 
 
Ilunpetatik berak gu atara gaitu; 
munduaren distira berak dau barritu:  
berak gaitu biztu.  R/. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
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R/. Bateoko urtean, Jauna, gaituzu 
     pekaturako hil ta zeuretzat biztu 
 
—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 
 
—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 
 
 
Aintzarako 
Jainkoaren aintza abesteko gure senide makaldu 
eta bazterreratuak gogoan izan eta aintzat har-
tzera eroan gaizala, harei gure ondasunetan 
leku eginez: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Gaisoak Elizearen altxor preziatu dirala esa-
teak harei gure otoitzean leku egitera garoaz. 
Egin daigun otoitz gure gaisoak gogoan izanik: 
 
—Elizearen alde: makalen eta bazterreratuen 

ondoan ikusia izan daiten, eta gaisoei poza 
eta itxaropena eroan deien, eskatu deiogun 
Jaunari. 

—Gaisoaldiak jota dagozalako itxaropena gal-
tzeko zorian edo etsipenera bidean dagoza-
nen alde: Jesus Jaunari leku egin deioen eta 
etxekoen eta lagunen eupadea jaso daien, 
eskatu deiogun Jaunari. 

—Gaisotasunagaitik edo gitxitua izateagaitik 
bazterkuntzea sufritzen dabenek leku izan 
daien gure gizartean, asmoetan eta duinta-
suna berreskuratzean, eskatu deiogun Jau-
nari. 

—Gure etxeetako gaiso, ezindu edo oheratuek 
euren lagunen bisitaldiak izan daiezan, eta 
sakramentuen poza eroan dakien, eskatu dei-
ogun Jaunari. 

—Gaisoen zaintzaileen alde eta euren pazkoa 
ospatzen dogunon alde: gaisoekaitik egiten 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 
Zein gatx egiten jakun askatasunean garatzea! danek sartu 
behar dabela uste dogu orratz-begitik. Entzun daigun irakur-
gai hau eta prestatu gaitezan  Jainkoaren seme-alaben aska-
tasunean bizi izateko. 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 15, 1-2. 22-29) 
    Egun hareetan, Judeatik Antiokiara jatsi ziran batzuk 
hango senideei irakaspen hau emoten hasi ziran: «Moisesen-
gandiko usadioaren arabera erdaintzen ez bazaree, ez zaite-
keze salbatu». Hori zala eta, iskanbila sortu zan eta Paulok 
eta Bernabek eztabaida gogorra izan eben hareekin. Orduan, 
Paulo, Bernabe eta beste batzuek Jerusalemera igon egiela 
erabagi eben, apostolu eta arduradunekin auzi hori argitzera. 
    Apostoluek eta arduradunek, eleiz alkarte osoagaz batera, 
euren arteko batzuk aukeratu eta Paulo eta Bernabegaz Anti-
okiara bialtzea erabagi eben. Barsaba deituriko Judas eta 
Silas aukeratu ebezan, senideen artean itzal handiko gizonak 
biak, eta gutun hau emon eutseen eroateko: 
    «Anaia apostolu eta arduradunek Antiokia, Siria eta Zili-
ziako jentil-herrietako senideoi, agur! Jakin dogu gure arteko 
batzuek, guk agindu barik, euren berbaz kezkatu eta nahas-
tatu zaitueela. Horregaitik, ordezkari batzuk aukeratzea era-
bagi dogu aho batez eta zuekana bialtzea Bernabe eta Paulo 
geure senide maiteekin, euren buruak Jesu Kristo gure Jauna-
ren zerbitzuan emon dabezan horreekin. Hor bialtzen deutsu-
eguz, bada, Judas eta Silas, gauza bera ahoz jakinarazo dei-
zueen. Espiritu Santuak eta guk erabagi dogu zuei zamarik ez 
ezartea, behar-beharrezko diran honeek izan ezik: ez dagizu-
ela jan sasijainkoei eskeinitako haragirik, ezta odolik nahiz 
odolustu bako abererik ere, eta itzi dagizuezala legearen 
kontrako haragi-hartuemonak. Ondo egingo dozue holakoeta-
tik alde egiten badozue. Ondo izan». 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

Pazkoaldiko VI. domekan gure Elizeak Gaisoen 
Pazkoa ospatzera gonbidatzen gaitu, senideok: 
ondo etorri. Izan daiguzan gogoan Elizearentzat 
altxor preziatu diran gaisoak, eurek gogoratzen 
deuskue gure makaltasuna, dogun besteen beha-
rrizana eta, eurengana hurreratuz, Jesusen jar-
duerea gauzatzen dogula: gaisoentzat osasun-
iturri izatea. Geurean gaisorik badaukagu, edo 
inguruan inor ezagutzen badogu, ekarri daiguzan 
gogora, eta prestatu gaitezan euren aldeko 
otoitz itxaropentsua egiteko. 
 
Sarrera-abestia 
 
R/. Biztu da Kristo: Aleluia! Guregan dago: Aleluia! 
 
—Jainkoak bait du gaur Kristo biztu: Aleluia! 
   Bere indarrez biztuko gaitu: Aleluia! Aleluia! 
 

ABESTU DAGIGUN DANOK misterio handiena: 
garaiturik heriotza Jesus Jauna berbiztu da. 
 

Aleluia, aleluia, hilobitik biztu Jauna (bir). 
 

Uraz zipristintzea 
Bateoko urak gogoratu gura doguz elizkizunaren 
hasieran, haretantxe egin ginan-eta bat Jesuse-
gaz, hilen artetik lehen biztuagaz. Bizibarritu 
gaizala ur honek: 
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Gaisoak, Jesus, zure lehentasun ziran: 
harei osasuna bihurtzeaz gain 
euren barrura begiratzen zendun eta, 
parkamenaz, barru-bakea ere emoten zeutsen. 
 

Begiratu eiguzu guri, zure jarraitzaileoi, 
gaisoa bazterreratzen dauan gizartean 
bizi garan zure ikasle makaloi, 
eta emoiguzu indar-Espiritua. 
 

Izan gaitezala hurreko gaisoentzat 
poz eta bake emoileak; 
eroan deiegula sakramentuen poza, 
esan deiegula zure kuttunak dirala; 
erakutsi deiguela zein makalak garan 
eta alkarren zelango beharra daukagun, 
mundu hobeago bat eraikitzen jardun daigun. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
AMAIERA ABESTIA… 
 

ZERU-LURREN ERREGINA: aleluia!, aleluia! 
Biztu jaku Jesus Jauna: Aleluia! 
 

—Zuregandik sortu dana: Aleluia. 
Hilobitik biztu da-ta: Aleluia! 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak 
lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen poza 
hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 
Sal 66, 2-3. 5. 6 eta 8 

 

 
 

R/. Ene Jainko, ospatu zagiezala herriek, 
  ospatu zagiezala herri guztiek. 
 
Erruki bekigu Jainkoa eta bedeinkatu gagizala, 
agertu deigula aurpegi argia, 
ezagutu dagien munduan zure bidea, 
nazino guztietan Zugandiko salbamena.  R/. 
 
Poztu bediz kantari nazinoak, 
zuzentasunez dozuz-eta gobernatzen herriak, 
Zuk gidatzen munduan nazinoak. R/. 
 
Ene Jainko, aitatu zagiezala herriek, 
Aitatu zagiezala herri guztiek. 
Bedeinkatu gagizala Jainkoak, 
izan begio begirunea mundu osoak. R/. 
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dogunaz Jainkoak deuskun maitasuna eta ar-
durea gauzatzen doguzala erakutsi daigun, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
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Bigarren irakurgaiari 
 

Irakurgai honen haritik, ikasi daigun gure historia garatzen: 
ez goaz txarrerantza; gure historiak amaiera ederra izango 
dau. Entzun daigun. 
 
Apokalipsia liburutik   (Ap 21, 10-14. 22-23) 
    Ni, Joan, hartu ninduan aingeruak eta mendi handi eta goi 
batera eroan ninduan espirituz; Jerusalem uri santua erakutsi 
eustan, zerutik Jainkoagandik jasten, Jainkoaren aintzaz diz-
tiratsu. Haren distira harribitxi eder baten antzekoa zan, 
jaspe harria baizen gardena. 
    Harresi sendo eta garaia eban, hamabi atekoa, eta ate 
gainetan hamabi aingeru eta hamabi izen idatziak, israelda-
rren hamabi leinuen izenak. Hiru ate sortaldera egozan, hiru 
iparraldera, hiru hegoaldera eta hiru sartaldera. Uriko harre-
siak hamabi oinarri zituan, eta honeetan idatziak Bildotsaren 
hamabi apostoluen izenak. 
    Ez neban ezelako tenplurik ikusi, izan ere Jauna, Jainko 
ahalguztiduna, eta Bildotsa dira-eta hango tenplu. Uriak ez 
dau argituko dauan eguzki nahiz ilargirik behar, Jainkoaren 
aintzak dau-eta argitzen, eta Bildotsa dau argiontzi. 
 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
Jesus maitatzeak haren berbea betetera eta, 
Espirituaren bolaratan bizi izatera garoaz. Egin 
deiogun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 
 
† Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburu-
tik   (Jn 14, 23-29) 
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    Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: 
«Ni maite nauanak gordeko dau nire berbea; 
nire Aitak maite izango dau, eta Aita eta biok 
beragana etorriko gara eta beragan jarriko dogu 
bizilekua. Ni maite ez nauanak, ostera, ez ditu 
gordeten nire hitzak. Eta entzuten dozuen ber-
bea ez da nirea, bialdu ninduan Aitarena baino. 
    Zuekin nazan artean esan deutsuet hau. Baina 
Aitak laguntzailea, Espiritu Santua, bialduko 
deutsue nire izenean; Harek irakatsiko deutsue 
dana eta gogoratuazoko Nik esan deutsuedan 
guztia. 
    Bakea izten deutsuet, neure bakea emoten; 
nik emoten deutsuedan bakea ez da mundua-
rena lakoa. Ez kezkatu, ez izan bildurrik. Entzun 
dozue esan deutsuedana: "Banoa, baina bihur-
tuko naz zuekana". Benetan maite baninduzue, 
poztu egingo zinatekez Aitagana noalako, Aita 
Ni baino handiagoa da-eta. 
    Orain esan deutsuet, jazo baino lehen, jazo 
daitenean sinestu dagizuen». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 

Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. 
Horren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-


